
 
 

 
Campinas 15 de Outubro de 2010. (Número 735)   
 

Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis n a íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br   
 

SIGA O NIPE PELO TWITTER!  
O NIPE/Unicamp agora está no Twitter. Acompanhe posts sobre os eventos do NIPE, editais de P&D e oportunidades  
de emprego e concursos públicos no setor. Clique aqui e torne-se um seguidor do NIPE no Twitter. 
 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 
Especialista em Regulação Econômica 
Local de Trabalho: Rio de Janeiro - RJ 
Pré requisitos: microeconomia - estudos de tarifação, vivência em regulação econômica, estudos financeiros na área de energia, econometria, 
indicadores financeiros e estatísticas do segmento de energia, indicadores e estudos de tarifas, bons conhecimentos da área regulatória. Desejável 
formação em Economia e especialização diferenciada. 
Mais informações: Kareen Mattos (21) 3534-5100 
 
Vagas para C&T+I 
Até a próxima sexta-feira, dia 8 de outubro, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) receberá inscrições para o processo de seleção para 



duas vagas para profissionais com especialização técnica, uma com mestrado e outra com doutorado, com experiência na área de ciência, tecnologia e 
inovação. Veja o edital 
 
FAPESP e CNRS lançam nova chamada  
A FAPESP e o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) lançam chamada para seleção de propostas de intercâmbio de pesquisadores entre o 
Estado de São Paulo e a França no biênio 2011-2012, no âmbito do acordo de cooperação científica entre as instituições. A Chamada FAPESP 13/2010 
está aberta a propostas em todas as áreas de conhecimento científico e tecnológico. As propostas serão recebidas até o dia 16 de novembro e devem 
ser apresentadas simultaneamente pelo pesquisador do Estado de São Paulo à FAPESP e pelo seu colaborador da França ao CNRS. Mais informações, 
clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

AGRENER GD 2010 
8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis na Região  Centro-Oeste do Brasil 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
 

CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA COMPLETA DOS TRABALHOS 
APROVADOS!  

   



 

EVENTOS  

5º Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível 
 
26 a 29 de Outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
As inscrições on-line para o WICaC 2010 estarão dis poníveis até hoje , dia 15/10!  
Garanta já sua vaga! Acesse www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/  ! 
 

BRAZIL RENEWABLE ENERGY 

Finance & Investment Summit 
 
19 a 21 de Outubro de 2010 
AMCHAM – Câmara Americana de Comércio – São Paulo -  SP 
Mais informações: http://www.infocastinc.com/index.php/conference/404   
 

WEBINAR 

Training on Concentrated Solar Thermal 
Power and Desalination  



 
21 de Outubro de 2010 
Mais informações: clique aqui  
 

SEMINÁRIO DA AB3E 

Uma Agenda para a Política Energética 
Brasileira nos Próximos 4 Anos 
 
14 de Dezembro de 2010 
Hotel Excelsior – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: http://ab3e.org.br/agenda2010/   
 

III ELAEE 
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA  

Energía, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible: Los Desafíos para América 
Latina 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Centro de Convenciones de la Pontificia Universidad  Católica Argentina – Buenos 
Aires – Argentina 
Mais informações: www.elaee2011.org   
 

 



 
 

NOTÍCIAS 
 

TECNOLOGIA  

Laboratório de Hidrogênio da Unicamp e CENEH realiz am 
primeira exposição de tecnologias de hidrogênio e c élulas a 
combustível 
Fonte: Centro Nacional de Referência em Energia do Hidrogênio - CENEH (13/10/10) 
 
Em 26 e 27 de outubro de 2010, será realizada a primeira Exposição de Tecnologias de Hidrogênio e Células a Combustível – Expo 
WICaC. A Exposição, que acontecerá em paralelo ao 5º Workshop Internacional sobre Hidrogênio e Células a Combustível – 
WICaC 2010,  contará com a presença das principais empresas do setor no Brasil, expondo seus produtos, serviços e tecnologias. 
 
A Expo WICaC 2010 conta principalmente com o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), entidade ligada 
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que foi instituída em dezembro de 2004 com a missão de 
promover a execução da Política Industrial do Brasil, em consonância com as políticas de Comércio Exterior e de Ciência e 
Tecnologia (Lei 11.080). 
 
A Exposição, que terá acesso livre do público do WICaC 2010, é uma realização do Laboratório de Hidrogênio do Instituto de Física 
‘Gleb Wataghin’ da Unicamp e do Centro Nacional de Referência em Energia do Hidrogênio (CENEH). 
 
Para mais informações, clique aqui.  
 

VEJA AINDA! 
 



WICaC 2010 

Economia do hidrogênio em pauta 
Fonte: Ambiente Energia (15/10/10) 
 
O Centro Naciconal de Referência em Energia do Hidrogênio (CENEH) e o Laboratório de Hidrogênio do Instituto de Física Gleb 
Wataghin da Unicamp (IFGW/Unicamp) promovem, de 26 a 28 de outubro, o 5º Workshop Internacional sobre Hidrogênio e Células 
a Combustível (WICaC 2010), em Campinas. O evento vai reunir uma série de especialistas para trocar experiências e debater os 
principais temas relacionados à economia do hidrogênio. Leia mais 
 
 
ETENO 

Resina verde no mercado 
Fonte: Pesquisa FAPESP - Edição Impressa 176 (Out/1 0) 
 
A Braskem inaugurou em 24 de setembro em Triunfo, no Rio Grande do Sul, a maior unidade de eteno derivado de etanol do 
mundo, que possibilitará a produção de 200 mil toneladas de polietileno verde por ano, dos quais dois terços serão destinados 
à exportação. Produtos de higiene pessoal, limpeza doméstica, embalagens de alimentos, brinquedos e utilidades domésticas estão 
entre as primeiras aplicações do plástico de origem renovável, que já tem encomendas de empresas brasileiras e multinacionais. A 
Braskem também está investindo em pesquisas para produzir o polipropileno verde, resina para revestimento de peças de veículos 
e eletrodomésticos, projeto de R$ 9 milhões que tem como parceiros a FAPESP e a Universidade Estadual de Campinas. A 
expectativa é que em cinco anos o processo, que conta com o auxílio da biotecnologia, esteja pronto para entrar em escala 
industrial.  
 
 
PAINÉIS SOLARES 

Green machine: Where do solar cells go when they di e? 



Fonte: NewScientist (13/10/10)  
 
What could be greener than row upon row of rooftops covered with gleaming solar panels? Yet as the first generation of photovoltaic 
panels approach the end of their useful life, the prospect of these devices ending up in landfill threatens to tarnish their eco-friendly 
credentials. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

País deve economizar pelo menos R$ 80 milhões com h orário de 
verão 
Fonte: Agência Brasil (14/10/10) 
Por Isabela Vieira  
 
O horário de verão que começa à meia-noite do próximo sábado (16) deve gerar uma economia de pelo menos R$ 80 milhões para 
o país, sem contar os recursos que deixarão de ser investidos na capacidade de geração de energia. Leia mais 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 

Hogan recebe homenagem em fórum sobre mudanças 
climáticas 
Fonte: Portal Unicamp (14/10/10) 
Por Hélio Costa Júnior 
 
No Fórum Permanente de Meio Ambiente e Sociedade com a temática “Mudanças Climáticas Globais: Desafios e Oportunidades de 
Pesquisa”, realizado nesta quinta-feira (14), no Centro de Convenções da Unicamp, foi prestada uma homenagem póstuma ao 
professor Daniel Joseph Hogan.  Na solenidade, Rosane Hogan, viúva do pesquisador falecido em abril deste ano, recebeu um 



ramalhete de flores. Daniel Hogan foi pesquisador dos Núcleos de Estudos de Pesquisas Ambientais (Nepam) e de População 
(Nepo), professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e pró-reitor de pesquisa da Universidade. Leia mais 
 

 
Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada do seu (s) endereço (s) de E-mail (s).  

 
 


